
وعععدهم حيععث وآخععرا, أول أول الجنععة أهععل عععل وجل عز الله فضل بيان
إياها. بإدخالهم لها, وثانيا العمل يقتضي بالجنة الوعد لن الجنة

النسععان بين الله يجمع أن النعيم تمام من :أن الكريمة الية فوائد ومن 
وعنندتهم الننتي عنندن جنننات (( أدخلهملقوله:  وزوجه قرابته وبين
آخره.   إلى)) آبائهم من صلح ومن
ن يلزم قائل: هل قال فإن ل قلنعا ؟ واحعدة درجعة فعي يكعون أن ذلعك م

اللععه ذكععر أزواجهم, والذرية درجة في يكونوا أن لبد الزواج يلزم, ولكن
ه الطعور سورة في وتعالى سبحانه اللعه قعال أيضعا آبعائهم درجعة فعي أن

بهننم ألحقنننا بإيمننان ذريتهننم واتبعتهم آمنوا (( والذين:  تعالى
أن علععى يععدل  وهععذا)) شيء من عملهم من ألتناهم وما ذريتهم

منععازل في يكونوا حتى يرفعون أنهم آبائهم منازل يبلغوا لم الذين الذرية
أن نقععول ل المنععازل, يعنععي مععن البععاء نقععص يقتضي ل ذلك آبائهم, وأن

وماقععال: ((  قليل, ولععذلك هععؤلء وننععزل قليل هععؤلء نرفععع وسط الحل
رفعععت إذا أنععه الظععان يظععن )) لئل شننيء مننن عملهننم من ألتناهم

نقطة في ليلتقوا هؤلء رفع ما بمقدار الباء وينزل قليل ترفع فإنها الذرية
ه ليعس الوسط, وهعذا و كعذلك, لن ن لعزم قليل البعاء نعزل ل أن ذلعك م
نقصععناهم, أي: ) أي: مععا) ألتننناهم (( ومايقععول:  اللععه ينقصوا, ولكن

)).  رهين كسب بما امرئ كل شيء من عملهم (( من الباء
: لقععولهم التعميععم عععن الععدعاء فععي الحععتراز الكريمععة اليععة فوائععد ومن

عليععه إبراهيم قول ذلك ) ومن) وأزواجهم آبائهم من صلح (( ومن
(( من الحععرام المسععجد أهععل )) أي أهلععه والسععلم: (( وارزق الصععلة

منهععا أبععدل ثععم  أهله)) الخر واليوم بالله منهم آمن من الثمرات
اللععه  فاحتراز, ولكععن)) الخر واليوم بالله منهم آمن (( منقوله: 
كععانوا ولععو البلععد هععذا فععي من  يعني: أرزق)) كفر (( ومنقال:  تعالى

عنذاب إلنى اضنطره ثنم قليل فنأمتعه كفر (( ومنكفارا, لكن: 
يحععترز أن الدعاء في للنسان ينبغي أنه ) المهم) المصير وبئس النار

هععذا دعععائه فععي فيكون الدعاء يستحق ل من يتناول قد الذي التعميم من
العتداء.  من نوع

مععن والحكيم العزيز يعني السمين هذين الكريمة: إثبات الية فوائد ومن
ا اللعه, وإثبعات أسعماء مناه م ن تض الصعفة, فعالعزيز معن أو الوصعف م
والحكم.  للحكمة متضمن للعزة, والحكيم متضمن

بأسمائه.  الدعاء في تعالى الله إلى الية: التوسل فوائد ومن



أن ينبغععي بالسععماء التوسععل أن مواضععع عععدة في قائل: ذكرتم قال فإن
والحكمععة العععزة مناسععبة مععا للمسععئول, وهنععا أو للسععؤال مطابقععا يكون

دعععوا أنهععم المطابقة أن أعلم والله الظاهر ؟ الجنة هؤلء بإدخال للدعاء
يحتععاج أمععر وهععذا وذريععاتهم وأزواجهععم آبائهم من صلح من يدخل الله أن

بقععوله الدعاء هذا ختموا وحكمة, فلهذا حكم وإلى سلطة وتمام عزة إلى
الفضععل ذو إنععك يقولععوا أن ) دون) الحكيننم العزيننز أنننت (( إنننك: 

العظيم. 
؟ يشععيء أي اليشععياء, فععي فععي الوجعودي الععترتيب اليععة هععذه فوائد ومن

ذريععة, فهععذا ثععم تزوج ثم أب الترتيب هو وذرياتهم, فهذا وأزواجهم آبائهم
اللفظ.   حسنات من هذا أن يشك وجودي, ول ترتيب

سععبق ما على معطوف ) هذا) السيئات (( وقهم:  تعالى الله قال ثم
أمععر فعععل السععيئات, والجملععة وقهععم  أي)) (( وأدخلهمقععوله:  علععى

وفععاعل فعل تتضععمن ومفعععولين, الجملععة بععه, بععل ومفعععول وفاعععل
الهععاء, الول وجوبععا, والمفعععول مسععتتر ق, والفاعععل ومفعولين, الفعععل

واحععد حععرف من مكون لكنه أمر فعل هنا السيئات, وق الثاني والمفعول
كععان إذا نععاقص مثععال كل والثالث, وهكذا الول حرفان منه حذف أن بعد

نععاقص مثععال القاعدة, كل هذه واحد حرف على منه المر فعل فإن ثلثيا
أولععه الععذي هععو واحععد, المثععال حععرف علععى ثلثيا كان إذا منه المر ففعل
هععذه القاعععدة إذن علععة, طيععب حععرف آخععره الععذي علة, والناقص حرف
علععى عقيععل ابععن حايشععية فععي الخضععري جمعهععا كثيرة, وقد أمثلة تشمل
عععدد, لكععن يعنععي ع ف ق نعععم, منهععا أبيععات فععي جمعهععا مالك ابن ألفية

حععرف علععى منععه المععر ففعععل ناقصا مثال كان ثلثي كل هذا هو الضابط
واحد, طيب.  

جعلنععا إذا  وهععذا" عذابها " أيالمفسععر:   قال)) السيئات (( وقهم
بعععذاب ذلععك نفسععر أن يتعيععن فععإنه السععيئات العمععال بمعنععى السععيئات

الموجععود وقته, وإنمععا انتهى قد الن السيئات عمل لن ؟ السيئات, لماذا
يسععوء بمععا السععيئات فسععرنا إذا بالعذاب, وأمععا حينئذ الجزاء, فيفسر هو

عععذابها, لن نقععول أن إلععى حاجععة ل فععإنه العبد من يقع الذي العمل دون
العععذاب, مععن يسععوؤهم مععا قععالوا: وقهععم فكععأنهم يسععوء ممععا العععذاب

احتمععال بيععن المر دار إذا أنه الحاديث يشرح وفي التفسير في والقاعدة
السععيئات فنقععول هععذا التقدير, وعلى عدم فالولى التقدير وعدم التقدير

قععد هععذا لن قطعععا العبععد فعععل هععي التي السيئات العمال بها يراد ل هنا



ومععن عقوبععات ومععن أعمععال مععن يسععوء مععا بالسععيئات يراد انتهى, وإنما
ذلك.  غير ومن عادات

)) يننوم يومئننذ السننيئات تننق ومننن السننيئات " (( وقهننم نعععم
جععواب رحمتععه فقععد يشرطية, جملععة  من)) " رحمته (( فقد القيامة

اء الشعرط جعواب اقعترن الشرط, وإنمعا ه بالف بقعد, وجعواب مبعدوء لن
اقععترانه يجععب ممععا نظععائر بالفععاء, ولععه اقترانه وجب بقد بدء إذا الشرط

الشععرط جععواب ارتبععاط يجععب أنععه المهععم طيب فيه؛ البيت ينشدنا بالفاء
الناظم:  قول في أمور, مجموعة سبعة من واحدا وقع إذا بالفاء

 وبالتنفيس وبلن وقد وبما      وبحامد طلبية اسمية
قععوله ؟ السععبعة النواع أي من الية والسين, هذه سوف يشمل التنفيس

. )) رحمته (( فقد وبقد
إليععه  المشععار)) وذلننك رحمتننه فقنند يومئننذ السيئات تق (( ومن

تكععون أن  هو: يجععوز)) العظيم الفوز (( هو والرحمة السيئات وقاية
الول, المبتععدأ خععبر وخبره الثاني المبتدأ من خبره, والجملة والفوز مبتدأ

التقععدير العراب, ويكون من لها محل ل فصل ضمير هو تكون أن ويجوز
المواضععع بعض في الصيغة بهذه تأتي أنها هذا العظيم, ويؤيد الفوز وذلك
العظيم.  الفوز وذلك

حيععث العععراب, مععن مععن لعه محععل ل العععراب حيث من الفصل وضمير
الثانيعة: التوكيععد, الحصر, والفائععدة الولى فوائد: الفائدة ثل ث له المعنى

لضععمير فوائععد ثل ث والخععبر, هععذه الصععفة بيععن الثالثععة: التمييععز والفائدة
اليمان تنقضوا (( ولأفصح:  التوكيد ؟ التأكيد أو  التوكيد...الفصل, 

بيععن  التمييععز...الهمععزة,  يجععوز تأكيدها, لكنععه يقل ) ولم) توكيدها بعد
تريععد الفاضععل, وأنععت قلت: زيععد إذا المثال في هذا والصفة, يظهر الخبر

والخبر صفة الفاضل تكون أن يحتمل المبتدأ, فإنه خبر الفاضل تكون أن
أن فععاهم, ويحتمععل الفاضععل زيععد المععراد يكععون أن بعد, يحتمععل يأتي لم

اليشععكال زال الفاضععل هععو زيععد جععاءت المبتععدأ, فععإذا خبر الفاضل تكون
فظعاهر, لنعك والحصعر التوكيعد المبتدأ, أما خبر الفاضل تكون أن وتعين

فيه.  الفضل وحصرت فاضل أنه الفاضل, أكدت هو قلت: زيد إذا
والنجععاة المطلععوب  الفععوز: حصععول)) العظيم (( الفوزوقوله:  طيب

عننن زحننزح (( فمنتعععالى:  قععوله ذلععك علععى المرهوب, والدليل من
؟ الية في المرهوب من النجاة هو ) ما) فاز فقد الجنة وأدخل النار

)) الجنة (( وأدخل ؟ المطلوب  حصول)) النار عن زحزح (( فمن



مععن النجععاة هععو وجل, فععالفوز عز الله تفسير من وأوضح أبين تفسير ول
)) (( العظيمسمعتم, وقوله:  ما والدليل المطلوب وحصول المرهوب

يمععن أن مععن أعظععم فوز هذا, ل من أعظم فوز ل لنه بالعظمة له وصف
فيهععا التي ع ساكنيها من وإياكم الله جعلني ع الدار هذه بسكنى عليك الله
فعي النعاس بشر, كعل قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما

العرابععي قال لما الدار, ولهذا هذه إلى للوصول يسعون المؤمنون الدنيا
دندنععة ول دنععدنتك أحسن ل أنا الله رسول والسلم: يا الصلة عليه للنبي
( حولهما:  فقععال النععار مععن بععه وأسععتعيذ الجنة الله أسأل ولكني معاذ

فيععه مععا صععحته فععي كان وإن الحديث هذا, وهذا إل نريد ل  نحن) ندندن
ع الدار, وهو هذه إلى للوصول يعملون المؤمنين هذا, كل هو حقيقة لكن
اللععه ييسععر عليععه, ومععتى اللععه يسره من على يسير, لكن ع لها العمل أي

واتقننى أعطننى من (( فأما:  تعالى الله قول إلى اسمع ؟ ذلك عليك
النععبي قععال كما أنت ) اعمل) لليسرى فسنيسره بالحسنى وصدق

 طيععب) لننه خلننق لمننا ميسر فكل ( اعملوا:  وسلم عليه الله صلى
العظيم.   الفوز ذلك يقول

حععوله ومععن العععرش يحملععون الععذين الملئكععة اليععة: أن هععذه فوائععد من
حتى عذابها أي السيئات يقيهم أن آمنوا الذين يقي أن تعالى الله يسألون

المطلوب.  لهم يتم
)) الجحيم عذاب (( وقهم سبق مما حاصل هذا قائل: أليس قال فإن

فيععه ينبغععي الععدعاء مقععام ولكععن بلععى قلنا))  عدن جنات (( وأدخلهم
فيععه بسطت عبادة, فكلما الدعاء الول: أن أسباب, السبب لعدة البسط
وأجرا.  ثوابا لله, وازددت تعبدا ازددت

الجمععال الجمععال, لن من خير التفصيل, والتفصيل فيه البسط ثانيا: أن
تععبين فصل إذا لكن باله على تطرأ ول مهمة أيشياء فيه النسان ينسى قد

المر. 
الداعيععة لن وجععل عععز اللععه مععع انبسععاط الدعاء في التفصيل الثالث: أن

التطويععل, أو فيها يستحب المحبوب مناجاة أن المعلوم ربه, ومن يناجي
أن الحععبيب يحععب المحبععوب مناجععاة أن المعلععوم مععن ثانيععة بعبارة نقول
مععن إليععك جلس مشاهد, إذا يشيء حبيبه, وهذا وبين بينه المناجاة تطول
ينفرط الزمن أن حتى الجلوس ويطول الحديث يطول أن تود فإنك تحب

الثقيل, قلت:  إليك جلس بسرعة, وإن
 الرحيل سوى للساكنين فما     قوم بدار الثقيل حل إذا



كانت ولو بكلمة خاطبك ويكلمك, كلما يخاطبك الثقيل إليك يجلس أحيانا
قلبععك, علععى جععالس كععأنه عندك يكون وجهك, لنك صفع كأنما عليك ثناء
مععن حععديثه, ولكععن تمععل ول تفارقه أن تود ل إليك جلس إذا الحبيب لكن
 ؟ الجلساء خير
 ومشهدا غيبا مأمونون ألباء     حديثهم نمل ل جلساء لنا

 الكتب بذلك يعني
 كتاب الزمان في جليس وخير    سابح سرج الدنا في مكان أعز

يضرون.  ول ينفعون والذين يملون ل الذين الجلساء هم هؤلء
أسععباب: لثلثععة الععدعاء فععي البسععط ينبغععي إنه نقول حال كل على طيب

للععه, وتقربععا تعبععدا ازددت فيععه بسععطت فكلمععا عبععادة لنععه الول السبب
فععي يكععون قععد الجمععال, لنععه مععن خيععر والتفصععيل تفصععيل الثععاني: أنععه

الععذي اللععه مع انبساط الجمال, والثالث: أنه عند عنك يغيب ما التفصيل
أن يحععب أحععد كل أن يشك ل المحبوب مع إليك, والحديث يشيء أحب هو

اغفنر ( اللهنم:  والسععلم الصلة عليه الرسول قول إلى يطول, انظر
اللهننم وآخننره وأولنه وسنره علنيتنه وجلننه دقنه كله ذنبي لي

أنننت وما أسررت وما أعلنت وما أخرت وما قدمت ما لي اغفر
ذنبي, لكععن لي اغفر يقول: اللهم أن كله هذا عن  يكفي) مني به أعلم

نعم.  القلب على تأثير له البسط
دخععل فقععد القيامععة يععوم السععيئات وقي من الكريمة: أن الية فوائد ومن
). ) رحمته فقد يومئذ السيئات تق (( ومن:  لقوله الله رحمة في

دفععع في تكون المحبوب جلب في تكون كما الرحمة الية: أن فوائد ومن
). ) رحمته فقد يومئذ السيئات تق (( ومن:  لقوله المكروه

(( وذلك:  تعععالى لقععوله فععوز أعظععم هععذا أن الكريمععة الية فوائد ومن
علععو علععى للدللة البعيد بإيشارة إليه أيشار أنه ) ووجهه) العظيم الفوز

الماهيععة وعلو المرتبة علو بين جامعا فيكون بالعظمة الفوز, ووصفه هذا
عظيم.  أنه

...:  الطالب
لععو يكفي, لنععه ما  ل... فيها حركة ل أجسام في فائدة أي : نجيب الشيخ
ول النار من نجوتم أنكم يكفيكم أصل, قلنا الجنة إلى احتجنا ما ذلك كفى
للجنة.  حاجة

...:  الطالب
فقنند يومئننذ السننيئات تننق (( ومنسععمعت:  غلععط, أمععا : ل الشيخ



. ورحمة نعمة أنه يشك ل الشرك مكروه, وإذلل زوال ) وهذا) رحمته
(( وذلكاليععة:  فععي يععدخل هععل وجععل عععز الله إلى  النظر...:  الطالب
) ؟) العظيم الفوز
هععو الجنععة فععي النعيععم فوز, وأعظععم فيها وما الجنة نعم, لن : أي الشيخ
"الزمخشععري:  قععول أن إخععوان يععا لكم ذكرنا الله, ولهذا وجه إلى النظر

إل عليهععا يعععترض حقيقة, ول كلمة هذه  قلنا" هذه من أعظم فوز أي
دخلععت لقلنععا: مععتى الله, وإل وجه إلى النظر يثبت ل الرجل أن نعلم لننا

النعيم.  من فيها ما بكل الجنة دخلت فأنت الجنة
...:  الطالب
ولبائنععا لنععا اغفععر اللهععم ؟ لععه المدعو كرروا أو الدعاء كرروا : هل الشيخ

وأعمامنععا وعماتنععا وأخوالنععا وخالتنععا وأجععدادنا وجععداتنا وإخواننععا وذرياتنععا
للمععدعو تكععرار للععدعاء تكععرار هععو مععا والحوايشي, هذا والفروع والصول

الصععول فقععط أصععناف لثل ث إل دعععت معا الن الملئكععة ترى لهم, وأنت
يشيء, ما هذا في نقول ما حال كل على الزوجات, لكن والصهار الفروع

فيععه يكععون قد اليشياء هذه بمثل الناس على يطول كونه عليه, لكن ننكر
.  تعب, نعم الناس على مضرة
(( إن:  وتعععالى تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
) إن) أنفسكم مقتكم من أكبر الله لمقت ينادون كفروا الذين
مععن الكلم بعيععد, والمناجععاة مععن الكلم هععو ينادون: والنداء كفروا الذين

قبننل " منقععال:  المفسر لكن يناديهم من تعالى الله يبين قريب, ولم
ذلععك فععي أنفسععهم يمقتععون النععار, وهععم دخععولهم عند  وذلك" الملئكة

عنعد العوقت ذلععك فعي البغض, فهم أيشد مقت, والمقت: هو أكبر الوقت
النجععاة إلععى يتوصلوا لم حيث يشديدا بغضا أنفسهم يبغضون النار دخولهم

أنفسننكم مقتكم من أكبر الله (( لمقتلهم:  فيقال منها, فينادون
توكيدا.  المبتدأ على وتدخل البتداء لم هنا  اللم))

اليععة, فععي الععوجهين أحععد  هععذا" )) إينناكم الله وقوله: " (( لمقت
لبغععض مفعععوله, يعنععي إلععى ل فاعله إل مضافا المقت فيكون هذا وعلى

إلى ل مفعوله إلى مضاف إنه أنفسكم, وقيل بغضكم من أيشد إياكم الله
اليمععان إلععى تععدعون حيععن الله المعنى: لمقتكم يكون هذا فاعله, وعلى

الععدنيا فععي إليععه دعععوا ما كرهوا اليوم, أي: أنهم أنفسكم مقتكم من أكبر
مشععى ممععا أقععرب المعنى البغض, وهذا بأيشد ذلك وأبدلوا الله محبة من

يكعون رجحنععا ما إياكم, وعلى الله تعالى, لمقت الله رحمه المفسر عليه



(( إذ ؟ اللععه مقتععوا مفعععوله, مععتى إلععى مضاف فهو الله لمقتكم المعنى
)) تنندعون (( إذقععوله:  فيكععون هععذا  وعلععى)) اليمان إلى تدعون

اليمععان إلععى دعععوتم حينمعا  أي: أنكععم)), الله (( لمقتبقوله:  متعلقا
(( أكبرالبغععض, وقععوله:  أيشععد أبغضتموه بل به تقتنعوا ولم ذلك كرهتم

نار ادخلوا لهم قيل حين ؟ أنفسهم مقتوا  متى)) أنفسكم مقتكم من
هنععا مقععت))  أنفسكم مقتكم (( منأنفسهم, وقوله:  فأبغضوا جهنم

هنععا  مقععت)) أنفسننكم مقتكننم (( من ؟ إيععش إلععى مضععاف مصععدر
مقععت, مفعععول أنفسهم, وأنفس مقتوا هم أنهم فاعله, يعني إلى مضاف
الععدنيا فععي  تععدعون)) فتكفننرون اليمان إلى تدعون  (( إذوقوله:

الرسععل, مععن تكععون اليمععان إلى دعوتهم لن الداعي اليمان, وأبهم إلى
الدنيا في اليمان إلى لهم العلماء, فالداعي وهم الرسل ورثة من وتكون

يععدعونهم العلمععاء وهم الرسل وورثة يدعونهم الرسل هم بل واحدا ليس
كذلك. 
بععالله أي ؟ بمععن  اليمععان)), فتكفننرون اليمننان إلى تدعون (( إذ

اليمععان هععو ويشره, هععذا خيره والقدر الخر واليوم ورسله وكتبه وملئكة
قععال: جبريععل سععأله حيععن وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي فسععره كمععا

(( إذآخععره,   إلععى) بننالله تننؤمن : أن قال اليمان عن ( أخبرني
ذكععرت كمععا هنععا باليمععان  والمراد)) فتكفرون اليمان إلى تدعون

بهععذه اليمععان مععن اللزم النقياد الستة, وكذلك بالركان اليمان هو لكم
إلععى القلوب, ودعوا في الذي اليمان إلى دعوا هم الستة, ولهذا الركان

إلععى تععدعون كلععه, إذ بذلك الجوارح, وكفروا أعمال وهو أيضا الستسلم
فتكفرون.   اليمان

القيامععة يععوم يوبخععون الكععافرين أن الكريمععة: بيععان اليععة هذه فوائد من
مقتكننم من أكبر الله (( لمقتلقوله:  ألمهم إلى ألما يزيدهم توبيخا

)).  أنفسكم
رأوا حيععن والكفععر الضععلل من عليه هم ما لهم تبين أنهم ذلك فوائد ومن

العععذاب, رأوا حيععن الععوقت ذلععك فععي أنفسهم مقتوا أنهم العقاب, وجهه
اليوم.  ذلك في الضلل لهم تبين أنهم على يدل وهذا
للععه المقععت إثبععات المؤلععف عليه مشى ما على الكريمة الية فوائد ومن

أن معن المؤلعف عليعه مشعى معا علعى يبغض, هعذا أي يمقت الله أن أي
دليععل الية في يكن لم الراجح بالقول قلنا الفاعل, وإذا إلى مضافة مقت
أدلة من مقتا له وأن يمقت الله أن على الدللة يمقت, لكن الله أن على



ل مننا تقولننوا أن اللننه عننند مقتننا (( كبر:  تعععالى قععوله مثل أخرى
التي الفعلية الصفات من هو البغض, والبغض ) والمقت: أيشد) تفعلون

وإرادته.  بمشيئته تتعلق
؟ ذلك يكون نفسه, ومتى يكره قد النسان الكريمة: أن الية فوائد ومن

النفععس مععن هععذا ويقععول نفسه يكره يسوءه, فإنه ما تصرفه من رأى إذا
بالسوء.  المارة
ة اليعة فوائعد ومعن المكعذبين هعؤلء علعى قعامت قعد الحجعة أن الكريم

 وهععل)) فتكفننرون اليمننان إلننى تنندعون (( إذلقععوله:  المعععذبين
لقعول بإفهعام الول: دععوة ؟ البل غ بمجععرد دعوة أو بإفهام دعوة الدعوة

ليننبين قننومه بلسننان إل رسننول مننن أرسلنا (( وما:  تعالى الله
أن عليععه فالواجب النسان بلغت إذا الحجة, ولكن فهم من ) فلبد) لهم

مقصرا.  كان يفعل لم فإن الفهم عن يبحث
لنهم ؟ تؤخذ أين عناد, من عن كفروا هؤلء الكريمة: أن الية فوائد ومن
بالله.   والعياذ عناد كفر وهذا فكفروا دعوا

اثنننتين وأحييتنننا اثنننتين أمتنا ربنا (( قالوا:  وجل عز الله قال ثم
أمتنععا ربنععا ) قععالوا) سننبيل من خروج إلى فهل بذنوبنا فاعترفنا

أي الحيععاة قبععل كان الحياة, ما وبعد الحياة قبل كان ما هنا اثنتين: الماتة
بعععد يكون الذي الموت وهو بعدها كان أمهاتهم, وما بطون في أجنة وهم

أجنععة وهم الحياة))  اثنتين (( وأحييتنا ميتتان هاتان الدنيا في الوجود
يععوم البعععث حيععن أو القيامععة يععوم البعث بعد أمهاتهم, والحياة بطون في

طيب.  القيامة
فأحينناكم أمواتا وكنتم بالله تكفرون (( كيف:  تعالى كقوله وهذا
يقولععون: وإحياءتان, فهععم إماتتان أربعة ) هذه) يحييكم ثم يميتكم ثم

)) إحيائتين اثنتين (( وأحييتنا )) إماتتين اثنتين أمتنا " (( ربنا
 هععذا" للبعننث أحيننوا ثننم أميتننوا ثننم فأحيوا أموات نطف لنهم
حيععاة بعععد إماتععة ليسععت الولى اثنتين, والماتة وأحينا اثنتين أمتنا تفسير
بهععذا المععوت, وقصععدهم اسععم عليهععا يطععق أن حيععاة, فصععح فقععد ولكنها
الربعععة الطععوار هععذه بنا مرت أنه ندرك أننا حق, فكما المر بأن القرار
قععالوا: ولهععذا أخطئنععا أننععا نععتيقن فإننععا فحيععاة مععوت ثععم فحيععاة مععوت

بذنوبنا.   اعترفنا فقد يعني))  بذنوبنا (( فاعترفنا
المؤلف قال كما الكفر هنا بها المعصية, والمراد وهو ذنب جمع والذنوب

سبيل من خروج إلى (( (فهل بالبعث " بكفرناتعالى:  الله رحمه



ولكنععه النار من الخروج نتمنى أننا للتمني, يعني هنا  وهل" النار )) من
إلى والرجوع النار )) من خروج إلى " (( فهل ذلك لهم يحصل ل

" وجننوابهم: ل ؟ طريننق )) مننن سبيل (( من ربنا لنطيع الدنيا
لنععا هععل يسألون بابه, أنهم على الستفهام أن على بناء المؤلف من وهذا
فهععو جواب إلى يحتاج فل للتمني أنه قلنا ما على أما ؟ فنخرج طريق من

غيننر فنعمل نرد أو لنا فيشفعوا شفعاء من لنا (( فهل:  كقوله
).  ) نعمل كنا الذي

وأنهععم بععالله كفععروا بععأنهم المكععذبين هععؤلء اعتراف إثبات فيها الية هذه
العقاب.  لهذا مستحقون

وهععذا البعععث مععن قبل من ينكرونه كانوا بما الكفار إقرار الية فوائد ومن
)). بذنوبنا (( فاعترفناقوله:  معنى
لنهععم القيععاس وصععحة الحععق لهععم تبين اليوم ذلك في أنهم فوائدها ومن

تنفخ أن قبل الولى  فالميتة)) اثنتين وأحييتنا اثنتين (( أمتناقالوا: 
؟ بهععا أقععروا بهععا, مععتى أقععروا قد الدنيا بها, والحياة أقروا قد الروح فيهم
الن المععوت, وأمععا بعععد البعث أنكروا أحياء, لكن وهم الدنيا في بها أقروا

الن تيقنا أنا الجنين, يعني في الروح كنفخ الموت بعد البعث فقالوا: نعم
حقيقععي, أمععر البتععداء علععى العععادة قياس من وجل عز الله ذكره ما أن

مرتين.  وأمتنا مرتين أحيينا وأننا
وتمنيهععم فعلععوا معا علعى هعؤلء حسعرة الكريمعة: يشعدة الية فوائد ومن

مننن خننروج إلى (( فهل:  لقولهم العذاب من فيه وقعوا مما الخروج
). ) سبيل

مننن خننروج إلى (( فهلقوله:  أن وهو مشكل إعراب الية هذه وفي
أمامنععا الذي المبتدأ, لن وهو فيها الركنين أحد من خلت  جملة)) سبيل

المبتدأ يكون  وهل... للمبتدأ محل هو الخبر, وفيما في ومجرور جار الن
إعرابععا, ولهععذا الزائدة من حرف عليه دخلت سبيل المبتدأ إذن ؟ مجرورا

مقععدرة بضععمة مرفوع مبتدأ زائد, وسبيل جر حرف من إعرابها في نقول
الزائد.   الجر حرف بحركة المحل ايشتغال ظهورها من منع آخره على

وإن كفرتننم وحننده الله دعي إذا بأنه (( ذلكم:  تعالى الله قال ثم
 يقععول)) (( ذلكننم) ) الكبير العلي لله فالحكم تؤمنوا به يشرك

أن موجععود, أي إليه  فالمشار" فيه أنتم الذي العذاب " أيالمفسر: 
 وتععأتي)) (( ذلكمقععال:  وكععذا, وهنععا كععذا بسبب فيه أنتم الذي العذاب

فععي السبب هو بذلكما, فما أحيانا بذلكن, وتأتي أحيانا بذلك, وتأتي أحيانا



المشععار بحسب اليشارة فيقال: اسم ؟ اليشارات هذه في الخطاب تغير
إلععى أيشععرت المخععاطب, فععإذا بحسععب بعععدها الذي الخطاب إليه, وكاف

السععجن: لصععحابي يوسععف قععال فقععل: ذلكمععا, كمععا اثنيععن مخاطبا واحد
 )). ربي علمني مما (( ذلكما

إلععى أيشععرت ؟ تقععول: ذانكععم فمععاذا واحدا مخاطبا اثنين إلى أيشرت وإذا
ربك من برهانان ( فذانكتعالى:  ذانك, كقوله ؟ واحدا مخاطبا اثنين

( .(
: تعععالى قععوله ذلكم, ومنععه ؟ ذكور جماعة مخاطبا واحدا إلى أيشرت وإذا

) طيب. ) بركم ظننتم الذي ظنكم (( وذلكم
(( فننذلكنذلكععن, قععالت:  ؟ إنا ث جماعة مخاطبا واحد إلى أيشرت وإذا

 طيب. )) فيه لمتنني الذي
ذانكما, طيب.  ؟ اثنين مخاطبا اثنين إلى أيشرت وإذا
؟. ذانكم, صح.  ذكور جماعة مخاطبا اثنين إلى أيشرت وإذا
؟. ذانكن, طيب.  إنا ث جماعة مخاطبا اثنين إلى أيشرت وإذا
؟. أولئكم, صحيح.  ذكور جماعة مخاطبا جماعة إلى أيشرت وإذا


